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 چکیده
و اه   س نت، اخ ت    عهیش  ثیاحاد نیاست که در آن ب ی)عج( از جمله موارد یمسئله نسب حضرت مهد

س ول اک ر) )ص( و موعود )ع ج( را از نس   ر یخود، مهد یینق  شده در مجامع روا ثیاحاد هیبر پا انیعیاست؛ ش
متفاوت ب ا مض مون ف وق نق    یثیاز محدثان اه  سنت احاد یبرخ یاند ولکرده یهمنا) با رسول اکر) )ص( معرف

است که نامش همانند نا) رس ول اک ر)  یتیموعود )عج( شخص یاند که مهدشده یمدع ثیاحاد نیاند و طبق اکرده
دانس ته ش ود،  حیص ح ثی احاد نی اگ ر ا ب،یترت نیت و بد)ص( و نا) پدرش همانند نا) پدر رسول اکر) )ص( اس

ش ده،  یموع ود )ع ج( معرف  ی)ع( به عنوان مه د تیائمه اه  ب طکه توس یتیموعود اه  سنت، با آن شخص یمهد
)ع ج( در من ابع اه    یکه مشخص کننده نسب حضرت مه د یثیاحاد یمقاله به بررس نیمتفاوت خواهد بود. در ا

موعود )عج( را از نس   حض رت فاطم ه  یکه مهد یثیو در ابتدا به اثبات صحت احاد شودیسنت است، پرداخته م
ک ه  یثی)عج(، آن دسته از اح اد یبودن حضرت مهد یو پس از مشخص شدن فاطم شودیپرداخته م داند،ی)س( م

یقرار م  یثیالحد و فقه یمورد نقد سند دانند،ی)عج( را منطبق با نا) پدر رسول اکر) )ص( م ینا) پدر حضرت مهد
فقط به مشخص کردن نا) حض رت  که رندیگیقرار م یثیدر مقاب  عمده احاد ثیدست احاد نیا بیترت نیو بد رندیگ

)عج(، بدون اشاره ب ه  یکه تنها به مشخص کردن نا) حضرت مهد یثیاحاد شودی)عج( پرداخته و مشخص م یمهد
 .دباشنینا) پدر حضرت )عج(، پرداخته ارجح و اصح م

 .ثیاحاد  ،ی)عج(، اه  سنت، جرح و تعد یحضرت مهد: هاکلیدواژه

                                                 
 .17/08/1396: یینها بیتصو خی؛ تار27/10/1395وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
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Abstract 

The lineage of Imam Mahdi (AS) is one of the issues that has been the subject of 

great controversies between the Shiite and Sunni traditions. The Shiites, based on the 

hadiths circulated in their narrative circles, contend that the Imam Mahdi (AS) is one 

of the descendants of the Prophet (pbuh), who has been named after Prophet (pbuh); 

however, some Sunni scholars have quoted hadiths the content of which is different 

from the above, claiming that Mahdi is a person has been named after the Prophet 

and his father's name resembles that of prophet’s. Thus, if these hadiths are seen 

reliable, the Promised Mahdi in the Sunni traditions is different from the figure 

introduced by the Infallible Imams as the Imam Mahdi (pbuh).  

 This article deals with the hadiths that explain the lineage of the Mahdi (pbuh) in 

the Sunni sources. It initially endeavors to corroborate the authenticity of the hadiths 

according to which Mahdi (pbuh) is one of the progenies of Fatimah, followed by the 

textual and Feqh al-Hadith analysis of hadiths in which the name of Madi’s (pbuh) 

father corresponds to that of Prophet’s (pbuh),  

Accordingly, this group of hadiths are set against the majority of hadiths that have 

only specified the name of Imam Mahdi (pbuh). It is further demonstrated that 

hadiths that have merely stated the name of Mahdi (pbuh) without any reference to 

the name of his father are more reliable and preferable, 
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 قدمهم

مهدی موعود )عج( به عنوان شخصیتی که ظهورش در آخر الزمان، ب ین روای ات ش یعه و اه   س نت 
باشد و احادیث متعددی در زمینه مهدویت در جوامع روای ی متق د) و مت  خر مورد اتفاق است، مطرح می

ت ب ه اه  سنت نق  شده است؛ تا آنجا که برخی از علمای اه   س نت، پیرام ون مو  وع مه دویت دس 
، اب ن حج ر مک ی «العر  الوردی فی اخبار المه دی»اند؛ مانند سیوطی مؤلف کتاب تالیفات مستق  زده

و... مو وعی که در این مقاله مورد بح ث و ت م   « القول المختصر فی ع مات المهدی المنتظر»مؤلف 
در ای ن مقال ه است، مو وع نسب حضرت مهدی )عج( در منابع روایی اه  سنت است. مسئله اولی ک ه 

مطرح است مو وع فاطمی بودن مهدی موعود )عج( در روایات اه  سنت است که باید مورد بررسی قرار 
بگیرد تا مشخص شود که آن دسته از روایات اه  سنت که داللت بر این دارند که مهدی موع ود )ع ج( از 

ین روایات، مسئله دیگ ری نس  حضرت فاطمه )س( است روایات معتبری هستند یا خیر؟ پس از بررسی ا
ای از که مد نظر است طریقه معرفی شخص مهدی موع ود )ع ج( در روای ات اه   س نت اس ت؛ در پ اره

روایات اه  سنت از قول رسول اکر) )ص( نق  شده که مهدی موعود کسی است که نامش مانند نا) پیامبر 
نیز در این مقاله مورد بررس ی ق رار  )ص( و نا) پدرش مانند نا) پدر رسول اکر) )ص( است که این مو وع

 گیرد تا مشخص شود که آیا این روایات از نظر سندی و فقه الحدیثی دارای اعتبار هستند یا خیر؟می
 

 جایگاه مهدی )عج( در روایات اهل سنت

در منابع روایی اه  سنت احادیث متعددی با مو وعات مختلفی در زمینه مهدویت نق  شده اس ت؛ 
وعاتی که در زمینه مهدویت در منابع روایی اه  سنت نق  شده است بحث نس ب حض رت از جمله مو 

های ظهور حضرت مهدی )عج(، نزول حضرت عیسی )ع( بعد از ظهور مهدی موعود مهدی )عج(، نشانه
)ع( و اقتدای حضرت عیسی )ع( به مهدی موعود )عج(، و عیت جه ان بع د از ظه ور حض رت مه دی 

هانی و ... است. آنچه در این مقاله مدنظر است که مورد بررسی قرار بگیرد، بررسی )عج( و برپایی عدل ج
 سندی، فقه الحدیثی احادیثی است که دال بر مو وع نسب حضرت مهدی )عج( است.

روایات متعددی در منابع روایی اه  سنت با سند صحیح، نق  ش ده ک ه رس ول اک ر) )ص(، مه دی 
ی کرده است؛ اسناد همه این روایات، مورد ارزیابی رجالی و س ندی ق رار موعود )عج( را از اه  بیت معرف

گرفته و صحت اسناد آن، بر مبنای مبانی رجالی اه  سنت، توسط مؤلف محرز شده اس ت. از جمل ه ای ن 
توان به روایتی اش اره ک رد ک ه رس ول خ دا )ص( فرم وده اس ت  روایات، که با سند صحیح نق  شده، می

(. 84/ 1)اب ن حنب  ، مس ند، « کندبیت است؛ خداوند امر او را در یک شب اص ح می مهدی از ما اه »
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/ 2(، اب وداود در س نن )1367/ 2قریب به مضمون همین حدیث با س ند ص حیح را اب ن ماج ه در س نن )
 اند.( نق  کرده274/ 2، 359/ 1( و ابویعلی در مسند )678/ 8(، ابن ابی شیبة در المصنف )310

ادیث، صرفًا به این مطلب اشاره شده که حضرت مهدی )عج( از اه  بیت رسول اکر) )ص( در این اح
ان د و اش اره ب ه ای ن تر دست به تبیین و روش نگری زدهاست؛ اما در همین زمینه احادیثی هستند که صریح

مطلب دارند که اما) مهدی )عج( از نس  پی امبر )ص( و از اوالد حض رت فاطم ه )س( اس ت. همچن ین 
احادیثی در این مو وع مطرح است که نا) پدر حضرت مهدی )عج( را نیز مورد اشاره قرار داده و ن ا) پ در 
مهدی موعود )عج( را منطبق با نا) پدر رسول اکر) )ص( دانسته است که بررسی سندی و فقه الحدیثی این 

 دو دسته احادیث در این مقاله مد نظر است.
 

 ن مهدی موعود )عج(احادیث تبیین کننده فاطمی بود

در زمینه این که حضرت مهدی )عج( از نس  حضرت فاطمه )ع( است، ابوداود در سنن نق  کرده ک ه 
 (.310/ 2« )مهدی از عترت من و از فرزندان فاطمه است»رسول خدا )ص( فرموده است  

( و 557/ 4(، مستدرک ح اکم نیش ابوری )1368/ 2قریب به مضمون این حدیث در سنن ابن ماجه )
 ( نیز با سند صحیح نق  شده است.267/ 23معجم کبیر طبرانی )

بر این روایاتی که در این زمینه نق  شده و مشخص کرده که حض رت مه دی )ع ج( از نس   ص دیقه 
اند. در سند روایات م ککور در ای ن ب اب، کبری )س( است، برخی از محدثان اه  سنت، نقدی وارد کرده

یات نق  شده توسط مح دثان مختل ف در من ابع روای ی خ ود، مش ترک اس ت  این قسمت از سند بین روا
 «.ابوالملیح الرقی الحسن بن عمر عن زیاد بن بیان عن علی بن نفی  عن سعیدبن المسیب عن ا) سلمة»

گردد به نقدی که بخ اری ب ر س ند روای ت م ککور منش  نقد وارد شده توسط محدثین اه  سنت برمی
نی ز از جمل ه اف رادی اس ت ک ه در اس ناد « زیاد بن بیان»بیان کرده است و « بن بیانزیاد »پیرامون معرفی 

 روایات ذکر شده در این باب توسط محدثین مککور، حضور داشته است.
 

 «المهدی من ولد فاطمة»نقد بخاری بر اسناد روایات 

ن ص ورت آم ده ب دی« زی اد ب ن بی ان»در جرح پیرامون شخصیت روایی « تاریخ کبیر»نقد بخاری در 
و ذک ر م ن  –زیاد بن بیان قال عبدالغفار بن داود حدثنا ابوالملیح الرق یسمع سعید زی اد ب ن بی ان »است  
سمع علی بن نفی  جدالنفی  یسمع سعید بن المس یب ع ن ا) س لمة زول النب ی )ص( ع ن النب ی  –فضله 

 (.346/ 3« ))ص(  المهدی حق وهو من ولد فاطمة؛ قال ابوعبدالله  فی اسناده نظر
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اند که در تما) اسناد روای اتی ک ه دالل ت ب ر ای ن دارد ک ه برخی از این عبارت بخاری، برداشت کرده
حضرت مهدی )عج( از فرزندان حضرت فاطمه )س( است، اشکال وارد است و ای ن ک  ) بخ اری را ب ه 

ذی   « الض عفا »عقیل ی در  ان د. ب ه عن وان نمون هعنوان یک قاعده کلی پیرامون این احادیث در نظر گرفته
کند؛ آد) بن موسی زیاد بن بیان الرقی از علی بن نفی  روایت می»گفته است  « زیاد بن بیان الرقی»ترجمه 

برای من نق  کرد که از بخاری شنید) که پیرامون اسناد روایات زیاد بن بیان الرقی از عل ی ب ن نفی  ، ج د 
. روایاتی که دارای این مضمون اس ت ک ه مه دی از فرزن دان نفیلی گفته است که در اسنادش نظر است؛..

 (.75/ 2« )فاطمه است، در اسنادش نظر است؛ چنان که بخاری هم گفته است
شود، عقیلی در این مو ع از کتابش از گفته بخاری به عنوان یک قاع ده کل ی همانطور که مشاهده می

نظر و ایراد است؛ اما همو در ج ای دیگ ری از « المهدی من ولد فاطمه»برداشت کرده که در سند احادیث 
حدثنا هارون بن کام  قال حدثنا علی بن معبد ب ن »گفته است  « علی بن نفی  حرانی»کتابش ذی  ترجمه 

شداد قال حدثنا ابوالملیح عن زیاد بن بیان عن علی بن نفی  عن سعید بن المسیب عن ا) سلمة قال ت ق ال 
و درباره مهدی، احادیث جید و نیکویی از غی ر طری ق روای ی « لد فاطمةالمهدی من و»رسول الله )ص(  

 (.253/ 3« )مککور و متفاوت با این لفظ آمده است
المهدی م ن »شود، در این مو ع، عقیلی صحبتی از این که در اسناد روایات همانطور که مشاهده می

 نظر و ایراد است، مطلبی بیان نکرده است.« ولد فاطمة
انکار بخاری نسبت به حدیث مککور را معرو  و مشهور دانسته « زیاد بن بیان»ذی  ترجمه ابن عدی، 

 (.196/ 3است )
 

 «المهدی من ولد فاطمة»نقد رجالی نظر بخاری بر جرح و طعن وارده بر روایات 

با وجود مطالب فوق باید توجه داشت که دو نقد رجالی عمده بر مطلبی که بخ اری و برخ ی دیگ ر از 
 اند وارد است و آن دو نقد بدین شرح است لیون بیان و نق  کردهرجا

بوده است را مورد « المهدی من ولد فاطمه»اواًل بخاری به صورت مطلق همه روایاتی که در آن عبارت 
نقد مککور را وارد کرده است ولی برخ ی از رج الیون، « زیاد بن بیان»نقد قرار نداده و فقط در اسناد روایت 

اند ک ه بخ اری ب ه ص ورت مطل ق س ند روای ات ای که از عقیلی نق  شد، این برداشت را کردهنمونهمانند 
را زیر سؤال برده است. شاهدی که بر این مدعا وجود دارد این است ک ه بخ اری « المهدی من ولد فاطمة»

س ند آن وارد نک رده به سند دیگری، روایت مککور را نق  کرده ولی نقدی به محت وا ی ا « التاریخ الکبیر»در 
ی ونس ب ن اب ی »است. عبارت بخاری، در مو ع دیگری که حدیث مککور را نق  کرده، بدین شرح است  
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الفرات قال عبیدالله بن سعید هواالسکا  قال محمد بن بکر حدثنا یونس ابوالفرات مولی قریش و کانها هنا 
 (.406/ 8« )لمهدی من ولد فاطمةعن عائک عن ابی مرایة قوله سمع قتادة عن سعیدبن المسیب  ا

را ذی   ترجم ه « زیاد بن بیان»شود، بخاری عین حدیث نق  شده ذی  ترجمه همانطور که مشاهده می
نق  کرده ولی نقدی بر سند آن وارد نکرده است؛ بن ابراین ای ن مطل ب قاب   توج ه « یونس بن ابی الفرات»

ک قاعده کلی از نظر وی مطرح نشده که همه احادیث با خواهد بود که نقد بخاری بر سند مککور به عنوان ی
 را  عیف بداند یا بر اسنادش، ایرادی داشته باشد.« المهدی من ولد فاطمة»مضمون 

و مشایخ وی نق  نشده، بلک ه س ایر « زیاد بن بیان»نقد دو) این است که حدیث مککور فقط از طریق 
و برخ ی مش ایخ وی م ورد ج رح ق رار « زیاد بن بیان»که اند و بر فرض روات نیز، این حدیث را نق  کرده

زیاد »تواند سند روایت نق  شده توسط بگیرند، این حدیث از طریق روات موثق دیگری هم نق  شده که می
به جبران  عف مککور « زیاد بن بیان»را نیز تقویت کند و در صورت وقوع  عف در سند روایت « بن بیان

ثنا اسحاق بن ابراهیم بن یونس »با سند « الکام »یکدیگر شوند. ابن عدی در  پرداخته و سبب تقویت سند
از رسول خدا « ثنا سوید بن سعید ثنا سفیان بن عیینة عن عاصم )بن بهدلة( عن زر )بن حبیش( عن عبدالله

(؛ ابن عدی، روایت م ککور را 428/ 3« )مهدی از فرزندان فاطمه است»)ص( نق  کرده که فرموده است  
وی را ب ه « س ویید ب ن س عید»نق  کرده و پس از بررسی احادی ث « سویید بن سعید»ذی  بررسی رجالی 

 (.429/ 3تر دانسته است ) عف نزدیک
شود که روات حدیث مککور همگی از ثقات هستند پس از بررسی روات حدیث مککور، مشخص می

بوده است که اب ن ع دی « سویید بن سعید»اند، و تنها راوی سند مککور که برخی بر وی جرحی وارد کرده
نیز حدیث مککور را ذی  معرفی وی نق  کرده است. در اینجا الز) اس ت ک ه شخص یت روای ی وی م ورد 

 بررسی قرار بگیرد.
ای ک ه درب اره وی بس یار اند و اولین نکت هرا توثیق کرده« سویید بن سعید»عمده رجالیون اه  سنت، 

و  39و  19/ 1روایات متعددی را از وی در صحیح خود نق  کرده است )شاخص است این است که مسلم 
(؛ رازی وی را صدوق برشمرده و 442/ 1و ...(. عجلی وی را توثیق کرده است ) 159و  149و  148و  114

(؛ خطیب بغدادی وی را توثی ق 240/ 4کرده است )در عین حال قائ  به این بوده که در روایات تدلیس می
وی در »عین حال، تو یحی پیرامون علت جرح وی توسط برخ ی رج الیون داده و گفت ه اس ت   کرده و در

آخر عمرش نابینا شد و ای بسا در این دوران مواردی به وی تلقین شد که بیان کند که این م وارد از ح دیث 
)ت اریخ « توی نبوده و هر کس در زمانی که او، بینا بوده است از وی نق  روایت کرده، روایتش حس ن اس 

(. مطلبی ک ه خطی ب بغ دادی، 250/ 12(. احمد بن حنب  وی را ثقه دانسته است )مزی، 228/ 9بغداد، 
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پیرامون وی نق  کرده به صورت دیگری توسط یحیی بن معین نق  شده است؛ بدین صورت که از یحیی بن 
او برایت حدیث ک رد، آن هر چه خود »سؤال شد و او جواب داد  « سعید بن سویید»معین، پیرامون حدیث 

(. ذهبی نی ز 251/ 12)مزی، « را بنویس؛ ولی آنچه را که به وی تلقین کردند و او آنرا نق  کرد، آن را ننویس
وی را حافظ معرفی کرده ولی بیان کرده که و عیت حفظ وی، بعدها دچار تغییر شده است )الکاشف ف ی 

وی، ف ی »حجر عسق نی ه م پیرام ون وی گفت ه اس ت  (. ابن 472/ 1معرفة من له روایة فی کتب الستة، 
اش احادیثی به وی تلقین شد که از احادی ث او نب وده نفسه صدوق بوده اما وی کور شد و در دوران نابینایی

 (.403/ 1)تقریب التهکیب، « است
ه کمی از پرداختند؛ ولی در مقاب  عد« سویید بن سعید»موارد مککور، اقوال رجالیونی بود که به توثیق 

ت وان اند میاند. از جمله افرادی که وی را تضعیف کردهرجالیون اه  سنت وی را مورد نقد و جرح قرار داده
 به این موارد اشاره کرد 

(. ابن حبان، درباره وی گفت ه اس ت ک ه وی از ثق ات، 187نسائی وی را غیر موثق معرفی کرده است )
(. 352/ 1مار مجروحین برشمرده اس ت )کت اب المج روحین، کرده و او را در شمسائ  معض  روایت می

 (.429/ 3داند )تر میابن عدی، نیز وی را به  عف نزدیک
را تع دی  « سویید بن سعید»شود که عمده رجالیون اه  سنت، با توجه به مطالب مککور مشخص می

وران پی ری و نابین ایی وی نظ ر ان د عم دتًا، ب ه داند و آن دسته از رجالیونی هم ک ه وی را ج رح کردهکرده
اند و نکته قاب  توج ه ای ن در این دوران نق  شده را جرح کرده« سویید بن سعید»اند و احادیثی که از داشته

 -« سویید ب ن س عید»از « اسحاق بن ابراهیم بن یونس»است که در منابع رجالی اه  سنت، طریق روایی 
ای ب ه ای ن مورد جرح قرار نگرفته و رجالیون اه  سنت اش اره -نق  شده « الکام »که توسط ابن عدی در 

« س ویید»مربوط به دوران نابینایی « سویید بن سعید»از « اسحاق بن ابراهیم»اند که حدیث مطلب نداشته
بوده که بخواهند به خاطر آن، به جرح وی بپردازند؛ در حالیکه عمومًا روش رج الیون ای ن اس ت ک ه اگ ر 

اوی از یک راوی دیگر در دوران خاصی با اشکال یا نقدی همراه بوده، این نقد و ج رح را طریق روایی یک ر
کنند ولی با مراجعه به منابع رجالی اه  سنت، جرح ی پیرام ون طری ق روای ی ذی  ترجمه آن راوی قید می

را « م  الکا»شود و بدین علت، حدیث نق  شده در یافت نمی« سویید بن سعید»از « اسحاق بن ابراهیم»
 توان در شمار احادیث صحیح برشمرد.می

نب وده « زیاد ب ن بی ان»فقط دارای یک طریق روایی از طریق « المهدی من ولد فاطمة»بنابراین حدیث 
است؛ بلکه این حدیث طرق روایی دیگری نیز داشته است که هم بخاری طریق روایی دیگری نی ز پیرام ون 

به ارائ ه طری ق روای ی دیگ ر پرداخت ه « الکام »( و هم ابن عدی در 406/ 8آن نق  کرده )التاریخ الکبیر، 
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شود که اگر احیانًا در ی ک طری ق روای ی،   عف س ندی ( که مجموعه این موارد سبب می428/ 3است )
توان گفت که حدیث وجود داشته باشد، به وسیله سایر طرق روایی این  عف جبران گردد و در مجموع می

 در منابع روایی اه  سنت دارای سند روایی صحیح است.« مةالمهدی من ولد فاط»
 

نقد فقه الحدیثی منکران صحت روایات انتساب مهدی موعوود )عوج( بوه حضورت     

 زهرا )س(

تواند مطرح باشد این است که در م وارد متع ددی، نقدی که به عنوان نقد فقه الحدیثی نظر بخاری می
ان د ک ه معرف ی کرده« فاطمی»اند او را با وصف سخن گفتهعلمای اه  سنت وقتی از مهدی موعود )عج( 

این امر نشان دهنده این است که ایشان قائ  به این هستند که مهدی موعود )عج( از نس  حض رت فاطم ه 
در بیان علمای اه  سنت، لقبی اس ت ک ه منته ی ب ه حض رت فاطم ه )س( « فاطمی»)س( است. عنوان 

فاطمی، به کس ر ط ا ، نس بی »گفته است  « لباب فی تحریر االنسابلب ال»شود. چنان که سیوطی در می
در معرف ی ف اطمی « االنساب»(. سمعانی نیز در 192« )شوداست که به سیده زنان عالمین )ع( منتهی می

(. نظی ر 340/ 4« )کنم این نسبت به فاطمه بنت رسول الله، سیده زنان منته ی ش ودگمان می»گفته است  
 (.408/ 2بیان کرده است )« اللباب فی تهکیب االنساب»ابن اثیر نیز در تعبیر مککور را 

های زی ر اش اره توان ب ه نمون هدر بیان فاطمی بودن مهدی موعود )عج( در ک ) علمای اه  سنت می
 کرد.

ابن ابی الحدید معتزلی در دو مو ع نسبت به این که مهدی موع ود )ع ج( از نس   حض رت فاطم ه 
اصحاب ما، نظرشان ب ر ای ن اس ت ک ه خداون د در آخ ر الزم ان، »کرده و گفته است  )س( است، اشاره 

فرزندی از اوالد فاطمه )س( را خلق خواهد کرد که در حال حا ر، موجود نیست و او زمین را پ ر از ع دل 
ان گیرد و به شدت، ایش خواهد کرد همانگونه که سرشار از ظلم و جور شده است و او از ظالمین انتقا) می

 (.59/ 7« )کندرا مجازات می
اکثر محدثین بر آن »کند  وی در مو عی دیگر نظر محدثین و اصحاب معتزلی خود را اینگونه بیان می

کنند و ب ه ص راحت هستند که مهدی از فرزندان فاطمه )ع( است و اصحاب معتزلی ما هم آن را انکار نمی
 (.281/ 1« )اندیشان نسبت به این امر اعترا  کردهاند و مشایخ ااین مطلب را در کتبشان ذکر کرده

ابن خلدون عنوان فصلی از کتاب تاریخش ک ه در آن فص  ، قص د بررس ی و نق د احادی ث مو  وع 
در بیان مو وع فاطمی و آنچه که مرد) پیرام ون ش  ن وی »مهدویت را دارد، بدین صورت بیان کرده است  

 (.311/ 1)تاریخ، « و برداشتن پوشش از حقیقت آناند اند و به آن متمای  شدهقبول کرده
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پردازد؛ ولی نکته قاب  توج ه سپس وی در این فص  به طور مبسوط به نقد سندی احادیث مهدویت می
اینجاست که وی وقتی تصمیم دارد که در فصلی به صورت مفص  به بررسی احادیث مهدویت بپردازد، در 

 کند.)عج( اشاره میعنوان فص  به فاطمی بودن مهدی موعود 
ابن عربی، عار  معرو  نیز در این زمینه مطلبی دارد. باب سیصد و شصت و ش ش فتوح ات مکی ه، 

کند ک ه رس ول در شناخت جایگاه وزرای مهدی که در آخر الزمان ظهور می»عنوانش بدین صورت است  
ب دان ک ه ب رای »گفته است   ؛ وی در ابتدای این فص «خدا )ص( به او بشارت داده و او از اه  بیت است

کند در حالی که زمین سرشار از جور و ظلم شده و زمین را پر از قسط ای است که خرول میخداوند خلیفه
کن د ت ا ای ن خلیف ه کند؛ اگر جز یک روز از دنیا باقی نمانده باشد خداوند آن روز را طوالنی میو عدل می

ان فاطمه است و اسمش مانند اسم رسول خدا )ص( اس ت و بیاید که از عترت رسول خدا )ص( و از فرزند
 (.327/ 3« )شودجدش حسین بن علی بن ابی طالب است و بین رکن و مقا) با او بیعت می

هایی از عبارات علمای اه  سنت است که به فاطمی بودن مه دی موع ود )ع ج( بیانات مککور نمونه
مهدی موعود )عج( مطلب روش ن و وا  حی اس ت و  توان گفت فاطمی بودناشاره دارد و در مجموع می

 انکار فاطمی بودن مهدی موعود )عج( چندان، متقن و دقیق نیست.
 

 احادیث داللت کننده بر همنام بودن مهدی موعود )عج( با رسول اکرم )ص(

در  من احادیثی که اشاره به این دارد که حضرت مهدی )عج( از اه  بیت پیامبر )ص( و از نس  وی 
ت، برخی احادیث پیرامون نا) حضرت مهدی )عج( و نا) پدر وی وجود دارد که نیاز اس ت ب دان توج ه اس

ویژه شود. در واقع احادیث متعددی پیرامون این مطلب در منابع روایی اه  سنت از رسول اکر) )ص( نق   
باشد، خداوند آن روز اگر یک روز از دنیا بیشتر باقی نمانده »شده که مضمون روایات مککور این است که  

کن د کند و زمین را پر از ع دل و داد میگرداند تا این که مردی از اه  بیت من قیا) میرا آن قدر طوالنی می
و در ادامه برخی از این احادیث، به نا) حض رت مه دی )ع ج( و ن ا) « چنان که پر از ظلم و جور شده بود

 پدرش اشاره شده است.
شوند؛ دسته اول روایاتی هستند که در آن فق ط ب ه ن ا) دو دسته کلی تقسیم میدر واقع، این روایات به 

مبارک حضرت مهدی )عج( اشاره شده و دسته دو) روایاتی هستند که ع وه بر بی ان ن ا) حض رت مه دی 
 اند.)عج( به معرفی نا) پدر حضرت مهدی )عج( نیز پرداخته

ت وان نا) مبارک حضرت مهدی )عج( اش اره ش ده، میاز جمله روایات دسته اول که در آن تنها به ذکر 
 روایات ذی  را بیان کرد 



 103 شمارة                                            ثیعلوم قرآن و حد                                                                     248

احمد بن حنب  در مسند در این زمینه حدیثی نق  کرده که پس از بررس ی رج الی روات آن ب ر مبن ای 
رسول اک ر) »قواعد رجالی اه  سنت، صحت سند حدیث مککور، محرز شده است. وی، نق  کرده است  

شود تا این که مردی از اه  بیت من ظهور کند ک ه اس م او مانن د اس م م ن بر پا نمی)ص( فرمود  قیامت 
 376/ 1(. قریب به مضمون این روایت با اسناد دیگری نیز در مسند احمد نق  شده است )376/ 1« )است

- 377.) 
ای ن  در»در سنن ترمکی نیز، روایات مککور نق  شده و ترمکی بعد از نق  این احادی ث گفت ه اس ت  

 (.343/ 3« )باب از علی، ابوسعید، ا) سلمه و ابوهریره روایت نق  شده و این حدیث صحیح است
( و س نن ترم کی 284/ 13حدیث دیگری نیز با همین مضمون با سند صحیح در صحیح ابن حب ان )

این مضمون را با هش ت س ند ص حیح نق   ک رده « معجم کبیر»( نق  شده است. طبرانی نیز در 343/ 3)
(. روات و اسناد تما) احادیث مککور، توسط مؤلف بر مبن ای 136و  135و  134و  133و  131/ 10است )

 قواعد و مبانی رجالی اه  سنت بررسی شده و صحت تک تک اسناد مککور، محرز شده است.
مجموعًا حدیث مککور با مضمون همنامی حضرت مهدی )عج( با رسول اکر) )ص( با چه ارده س ند 

 منابع متقن روایی اه  سنت نق  شده است.صحیح در 
 

احادیث صحیح السند دال بر همنامی پدر مهدی موعود )عج( با پودر رسوول اکورم    

 )ص(

ها این اس ت ک ه رس ول اک ر) )ص( در مقاب  این روایات، روایات دسته دو) قرار دارند که مضمون آن
یت من ظهور کند که اسم او مانن د اس م م ن شود تا این که مردی از اه  بقیامت بر پا نمی»فرموده است  

و ن ا) « محم د»طبق این دست روایات، نا) حضرت مهدی )عج(، «. است و نا) پدر او، نا) پدر من است
باشد؛ روایات این دسته عمومًا دچار  عف سندی هستند که در قس مت بع دی ای ن می« عبدالله»پدرش 

شود که مطلب مککور را با سند ص حیح روایاتی بسنده می شوند و در این بخش تنها به ذکرروایات ذکر می
 اند.نق  کرده

نکته اولی که در بررسی روایات دسته دو) الز) به ذکر است، این است که در بین صحاح سته، تنه ا در 
سنن ابوداود، یک حدیث با این مضمون با پنج سند نق  شده که در این حدیث، رسول اک ر) )ص( فرم وده 

، س پس زائ ده ب ن قدام ه در ح دیثش گفت ه اس ت  «از دنیا غیر از یک روز باقی نمان ده باش داگر »است  
تا این که مردی از م ن ب ر پ ا »اند که  ، سپس در ادامه حدیث متفق«گرداندخداوند آن روز را طوالنی می»

رش، نا) پدر م ن خیزد که اسم او مانند اسم من است و نا) پدمردی از اه  بیت من بر پا می»یا « خیزدمی
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کند چنان که از ظلم و ج ور زمین را پر از قسط و عدل می»در حدیث فطر بن خلیفه آمده است که  « است
رسد تا این که بر عرب مردی دنیا به پایان نمی»و در حدیث سفیان ثوری آمده است که  « پر شده بوده است

و ابو داود گفته است  لف ظ ح دیث نق   « کند که اسم او مانند اسم من استاز اه  بیت من حکومت می
 (.309/ 2شده توسط عمر بن عبید و ابوبکر بن عیاش، مانند نق  سفیان است )

شود که وی پنج سند را برای حدیث مککور با دقت در اسنادی که ابوداود ذکر کرده است، مشخص می
 ذکر کرده که بدین شرح است 

بن عبید )الطنافسی( حدثهم عن عاصم )بن بهدلة( عن زر سند اول  حدثنا مسدد )بن مسرهد( ان عمر 
سند دو)  و ثنا محمد بن الع   )بن کریب( ثنا اب وبکر یعن ی اب ن  -)بن حبیش( عن عبدالله )بن مسعود( 

سند س و)  و ثن ا مس دد )ب ن  -عیاش عن عاصم )بن بهدلة( عن زر )بن حبیش( عن عبدالله )بن مسعود( 
بن فروخ القطان( عن سفیان )بن سعید الثوری( عن عاصم )بن بهدلة( عن زر  مسرهد( ثنا یحیی )بن سعید

سند چهار)  و ثنا احمد ب ن اب راهیم )ال دورقی( ثن ا عبیدالل ه ب ن  -)بن حبیش( عن عبدالله )بن مسعود( 
س ند  -موسی اخبرنا زائدة )بن قدامه( عن عاصم )بن بهدلة( عن زر )بن حبیش( عن عبدالله )بن مس عود( 

م  و ثنا احمد بن ابراهیم )الدورقی( حدثنی عبیدالله بن موسی عن فطر )بن خلیف ة( ع ن عاص م )ب ن پنج
 بهدلة( عن زر )بن حبیش( عن عبدالله )بن مسعود(.

تما) پنج سندی که ابن داود توسط آن به نق  حدیث مککور پرداخته است، مورد بررس ی رج الی ق رار 
 است.گرفته و صحت اسناد مککور، احراز شده 

لفظ حدیث نق  شده توس ط عم ر ب ن عبی د و اب وبکر ب ن »ابوداود در انتهای نق  حدیث گفته است  
اسم او مانند اسم »که در نق  حدیث سفیان ثوری به صراحت ذکر شده که « عیاش، مانند نق  سفیان است

بیان سه س ند از و در آن صحبتی از نا) پدر حضرت مهدی )عج( به میان نیامده است؛ طبق این « من است
پنج سند مککور، فاقد اشاره به نا) پدر حضرت مهدی )عج( است و با این حساب در ک  کتب سته، تنها دو 

باشد( وجود دارد که در آن نا) پ در حدیث با سند صحیح )که شام  سند چهار) و پنجم حدیث مککور می
ن که حدیث نق  شده در س نن حضرت مهدی )عج( همنا) پدر رسول اکر) )ص( ذکر شده است.  من ای

ای به نا) پدر حضرت مهدی )عج( نشده بود و تنه ا ن ا) ابوداود سه سند صحیح به احادیثی که در آن اشاره
افزاید و بنابراین تعداد روایاتی که با سند صحیح به بیان ای ن مطل ب حضرت مهدی )عج( را بیان کرده، می

ای ب ه ن ا) پ در ) رس ول اک ر) )ص( اس ت و در آن اش ارهپردازد که نا) حضرت مهدی )عج( مشابه ن امی
رسد که چهارده سند صحیح آن در قسمت پیشین ذکر حضرت مهدی )عج( نشده، به هفده سند صحیح می

 شد.
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خود نق  کرده ک ه پ س از « معجم کبیر»حدیث صحیح دیگر در این زمینه حدیثی است که طبرانی در 
 (.133/ 10یح بودن آن مشخص شده است )بررسی راویان و سند روایت مککور، صح

ظاهرًا تما) روایاتی که با سند صحیح در منابع روایی اه  سنت نق  شده که داللت بر این دارد که ن ا) 
پدر حضرت مهدی )عج( منطبق با نا) پدر رسول اکر) )ص( است، دو سند مککور در سنن اب وداود و ی ک 

اند، دارای   عف س ندی ایاتی که با این مض مون نق   ش دهروایت در معجم کبیر طبرانی است و سایر رو
 شود.هستند که در ادامه به این روایات اشاره می

 
 احادیث ضعیف دال بر همنامی پدر حضرت مهدی )عج( با پدر رسول اکرم )ص(

/ 4در زمینه همنامی پدر مهدی موعود )عج( با پدر رسول اکر) )ص( حاکم نیش ابوری، در مس تدرک )
اب وبکربن »معرو  به « احمد بن محمد بن السری»، حدیثی نق  کرده که راوی اول حدیث مککور، (464

/ 3است که از نظر رجالیون اه  سنت مورد طعن و جرح واقع شده است )ذهبی، تککرة الحف ا،، « ابیدار)
س عید محمد ب ن عثم ان ب ن »(. همچنین در سند روایت حاکم، 268/ 1؛ ابن حجر، لسان المیزان، 884

وجود دارند که روات مجهولی هس تند ک ه در کت ب « حبان بن سدیر»و « یزید بن محمد ثقفی»، «القرشی
رجالی، جرح یا تعدیلی پیرامون ایشان ذکر نشده است. نکته قاب  توجه در این روایت این است که ب ه نظ ر 

روایت به صحت سند مککور رسد حاکم نیشابوری نیز سند مککور را صحیح ندانسته و در ذی  نق  این می
 ای نکرده است.بر مبنای شروط شیخین یا به صحیح االسناد بودن آن، اشاره

( ک ه اگرچ ه 442/ 4نق  ک رده )« عاصم بن بهدلة»حاکم نیشابوری، حدیث دیگری در این زمینه، از 
م نیش ابوری، حدیث مککور از نظر سندی، روات ثقه را در بر دارد اما مشکلی که دارد این اس ت ک ه ح اک

روایت کرده که از نظر زمانی بس یار ب ا ح اکم نیش ابوری « عاصم بن بهدله»روایت را به صورت مرفوع از 
( در 487/ 6هج ری از دنی ا رفت ه )الت اریخ الکبی ر،  118فاصله داشته و طبق نق  بخاری، عاصم در س ال 

 (.163/ 17سیر اع ) النب  ،  هجری به دنیا آمده است )ذهبی، 321حالی که حاکم نیشابوری در سال 
از جمله دیگر احادیثی که نا) پدر حضرت مهدی )عج( در آن ذکر ش ده، نقل ی اس ت ک ه طبران ی در 

حضور دارن د « المحبر بن قحک)»و « داود بن المحبر»داشته است و در سند روایت وی « المعجم الکبیر»
؛ الض عفا  244/ 3  بخاری، الت اریخ الکبی ر، اند )جرح داود بن المحبر( که هر دو تضعیف شده32/ 19)

؛ اب  ن حج  ر 335/ 1؛ ذهب  ی، المغن  ی ف  ی الض  عفا ، 446/ 8؛ م  زی، 259/ 4؛ عقیل  ی، 45الص  غیر، 
؛ ذهبی، المغنی فی الضعفا ، 259/ 4؛ جرح محبر بن قحک)  عقیلی، 282/ 1عسق نی، تقریب التهکیب، 

ذی   نق   ح دیث م ککور گفت ه « مجمع الزوائ د»در  (. هیثمی17/ 5؛ ابن حجر، لسان المیزان، 248/ 2
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از پ درش « داود بن محبر ب ن قح ک)»این حدیث را بزار و طبرانی در معجم کبیر و اوسط از طریق »است  
 (.314/ 7« )روایت کرده که هر دو  عیف هستند

یث مککور، ( نیز حدیثی در این زمینه نق  کرده که اگرچه روات حد678/ 8ابن ابی شیبه در المصنف )
زر بن »از « فطر بن خلیفه»همگی از ثقات هستند اما مشکلی که سند مککور دارد این است در سند مککور 

را درک نک رده ک ه از وی « زر بن حب یش»اساسًا « فطر بن خلیفه»روایت را نق  کرده در حالی که « حبیش
؛ 30/ 7؛ ذهبی، سیر اع ) الن ب  ، 312/ 23نق  روایت کند )ذکر نا) مشایخ روایی فطر بن خلیفه  مزی، 

؛ م زی، 18/ 19ذکر نا) راویان احادیث زر بن حبیش  ابن عس اکر،  –270/ 8ابن حجر، تهکیب التهکیب، 
(؛ اخ ت   277/ 3؛ ابن حجر عسق نی، تهکیب الته کیب، 166/ 4؛ ذهبی، سیر اع ) النب  ، 335/ 9

سط ابن حجر عسق نی به روشنی اشاره شده است؛ اب ن تو« زر بن حبیش»و « فطر بن خلیفة»طبقه روایی 
را در زم ره « زر ب ن حب یش»( و 16/ 2را در طبقه پنجم روات )تقریب الته کیب، « فطر بن خلیفة»حجر، 

 ( برشمرده است. بنابراین سند مککور، متص  نیست.311/ 1مخضرمین و طبقه تابعین )تقریب التهکیب، 
( ک ه در 236/ 15است که ابن حبان در صحیحش نق   ک رده اس ت )نق  دیگر در این زمینه، حدیثی 

حضور دارد که با جستجوی در منابع رجالی، ترجم ه و تو  یحی « حسین بن احمد بن بسطا)»سند وی، 
شود و وی جزو روات مجهول است. نکته قاب  توج ه ذی   روای ت پیرامون شخصیت روایی وی یافت نمی

را به عنوان ثقه معرفی نکرده و در هیچ یک « حسین بن احمد بن بسطا)»مککور این است که ابن حبان هم 
 از آثار رجالی متعددش به توثیق وی نپرداخته است.

( و اب ن حب ان 477/ 9« )تاریخ بغداد»روایت دیگر در این زمینه، حدیثی است که خطیب بغدادی در 
ذک ر « المو  وعات»ن را در کت اب اند. ابن جوزی، روای ت ایش ا( روایت کرده34/ 2« )المجروحین»در 

(. ذهب ی، نی ز پیرام ون 56/ 2« )این روایت از رسول خدا )ص( صحیح نیست»کرده و ذی  آن گفته است  
(. در س ند 765/ 2)ت ککرة الحف ا،، « این حدیث، منکر و  عیف االسناد اس ت»این روایت گفته است  

که به شدت، مورد جرح واق ع ش ده اس ت )اب ن حضور دارد « عبدالله بن السری المدائنی»روایت ایشان، 
(. همچنین 539/ 1؛ ذهبی، المغنی فی الضعفا ، 98؛ ابونعیم اصفهانی، 33/ 2حبان، کتاب المجروحین، 

/ 6نیزحضور دارد که به اتفاق رجالیون، تضعیف شده است )ابن سعد، « مجالد بن سعید»در سند مککور، 
/ 2؛ ابن حج ر، تقری ب الته کیب، 232/ 4؛ عقیلی، 236ئی، ؛ نسا116؛ بخاری، الضعفا  الصغیر، 349
« ابو عمر بزاز، حفص بن س لیمان»(. در سند خطیب بغدادی، 10/ 3؛ ابن حبان، کتاب المجروحین، 159

/ 2؛ اب ن حنب  ، العل  ، 98نیز حضور دارد که وی نیز، به اتفاق رجالیون، تضعیف شده است )ابن معین، 
؛ اب  ن حب  ان، 174/ 3؛ رازی، 270/ 1؛ عقیل  ی، 167؛ نس  ائی، 35یر، ؛ بخ  اری، الض  عفا  الص  غ380
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؛ ابن حج ر، تقری ب 341/ 1؛ ذهبی، الکاشف فی معرفة من له روایة فی کتب الستة، 255/ 1المجروحین، 
الحسین »و « احمدبن مسلم الحلبی»نا) « خطیب بغدادی»(. همچنین، در سند روایت 226/ 1التهکیب، 

خورد که مجهول هستند و جرح و تعدیلی پیرامون ایش ان در نیز به چشم می« بطحا بن علی بن الحسین بن
 شود.منابع رجالی یافت نمی

( نق  ک رده 135/ 10« )المعجم الکبیر»نمونه دیگر از این دست احادیث، حدیثی است که طبرانی در 
ه من ابع رج الی، حض ور دارد و ب ا مراجع ه ب « عباس بن محمد مجاش عی»است که در سند روایت وی، 

شود که پیرامون وی، معرفی صورت نگرفته و شخصیت روایی وی، مجهول اس ت )اب ن حج ر مشاهده می
 (.245/ 3عسق نی، لسان المیزان، 

( نق  شده ک ه در س ند 135/ 10حدیث دیگر، روایتی است که مجددًا توسط طبرانی )المعجم الکبیر، 
ش ود و ای برای وی یافت نمیمراجعه به منابع رجالی، ترجمه وجود دارد و با« حمید بن محمد رازی»وی، 

 شخصیت روایی وی، مجهول است.
/ 4روایت دیگری در این مجموعه روایات که با  عف سندی روبرو است، روایتی است که ابن عدی )

ع شده وجود دارد که مورد جرح رجالیون واق« حسن بن عثمان بن زیاد تستری»( نق  کرده که در سند او 28
(. همچنین، ابن عدی، ناق   ح دیث م ککور، پیرام ون 219/ 2است )ابن حجر عسق نی، لسان المیزان، 

احادی ث منک ر  -غی ر از آنچ ه نق   ک ردیم -برای حسن بن عثمان، »شخصیت راوی مککور گفته است  
ک رده و او ب ه   عف دانیم و او احادیثی را از ثقات سرقت ها میدیگری نیز هست که او را متهم به و ع آن

 (.346/ 2« )تر است تا به صدقنزدیک
( 197/ 4« )الکام  »روایت دیگری که در این زمینه نق  شده روایتی است ک ه مج ددًا اب ن ع دی در 

عبدالل ه ب ن داه ر »در سند این روای ت، روایت کرده که این روایت به شدت با  عف سندی روبرو است. 
حض ور دارن د ک ه ه ر س ه توس ط « عبدالله بن عبدالقدوس»و « ازیمحمد بن حمید بن حیان ر»، «رازی

؛ 229/ 4؛ اب ن ع دی، 250/ 2اند )جرح عبدالله بن داه ر رازی  عقیل ی، رجالیون اه  سنت، جرح شده
؛ ذهبی، س یر 102/ 25؛ جرح محمد بن حمید بن حیان رازی  مزی، 534/ 1ذهبی، المغنی فی الضعفا ، 

؛ 199؛ جرح عبدالله بن عبدالقدوس  نسائی، 69/ 2بن حجر، تقریب التهکیب، ؛ ا503/ 11اع ) النب  ، 
 (.549/ 1؛ ذهبی، المغنی فی الضعفا ، 104/ 5رازی، 

شود که گویا تما) روایاتی که با سند صحیح در منابع با توجه به مطالب گفته شده این نتیجه حاص  می
ا) پدر حضرت مهدی )عج( منطبق با نا) پ در رس ول روایی اه  سنت نق  شده که داللت بر این دارد که ن

اکر) )ص( است، دو روایت منقوله در سنن ابوداود و ی ک روای ت در معج م کبی ر طبران ی اس ت و س ایر 
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 اند، دارای  عف سندی یا مشکلی در سند روایت هستند.روایاتی که با این مضمون نق  شده
 

دال بر همنام بودن پودر مهودی   نقد سندی و فقه الحدیثی سه روایت صحیح السند 

 موعود )عج( با پدر رسول اکرم )ص(

درباره سه روایت صحیح السندی که داللت بر همنامی پدر حضرت مهدی )عج( با پدر رس ول اک ر) 
های فقه الحدیثی رسد و دقت در این نکات به عنوان بررسی)ص( دارند، توجه به نکات ذی  الز) به نظر می

 دی بر صحت احادیث مککور باشد و اعتبار این سه حدیث را زیر سؤال ببرد تواند نقو سندی می
در رابطه با دو سند صحیح م ککور در س نن اب وداود، ای ن نکت ه قاب   توج ه اس ت ک ه در بعض ی -1
در « زائ ده ب ن قدام ه»مطلبی اس ت ک ه « و اسم ابیه اسمی»های سنن ابوداود آمده است که مطلب نسخه

ش ود ک ه . با توجه به این مطلب، حدیث نق  شده در سنن ابوداود بدین صورت میحدیثش نق  کرده است
، س پس زائ ده ب ن قدام ه در «اگر از دنیا غیر از یک روز باقی نمانده باشد»رسول اکر) )ص( فرموده است  

ردی از م»یا « خیزدگرداندتا این که مردی از من بر پا میخداوند آن روز را طوالنی می»حدیثش گفته است  
در ح دیث فط ر « خیزد که اسم او مانند اسم من است و نا) پدرش، نا) پدر من استاه  بیت من بر پا می

 ، بیروت، مکتبة العصریة(.796بن خلیفه ا افه شده است که... )
ها، مطلب ا افه شده پیرامون این که نا) پدر اما) زمان )ع ج( منطب ق ب ا ن ا) پ در طبق نق  این نسخه

س پس در ») )ص( است، مطلبی است که در نق  زائدة بن قدامة آمده است و بدین خاطر عبارت رسول اکر
در برخی نسخ سنن ابوداود داخ  ][ آمده است که داللت بر این دارد که همه نس خ « اندادامه حدیث متفق

ست که تنه ا در متفق بین همه روات است بلکه مطلبی ا« اسم ابیه اسم ابی»متفق بر این نیستند که عبارت 
نق  زائده بن قدامة آمده است و اگر این مطلب در نظر گرفته شود، نق  حدیث مککور با سند صحیح، تنه ا 
یک شاهد در صحاح سته اه  سنت دارد که در مقاب  آن روایات فراوانی با س ند ص حیح در من ابع روای ی 

) )ص( بسنده شده که ن ا) مه دی )ع ج( اه  سنت ذکر شده که در آن تنها به ذکر این عبارت از رسول اکر
 مانند نا) من است و در آن روایات ذکری از نا) پدر حضرت مهدی )عج( نشده است.

و اسم ابی ه اس م »امامان روایت حدیث و حفا، حدیث اه  تسنن، حدیث مککور را بدون عبارت -2
ان د نق   کرده« و اسمه اس می»ت اند که نا) برخی از ایشان که حدیث مککور را فقط با عبارنق  کرده« ابی

(؛ عمر ب ن عبی د الطنافس ی )اب ن حنب  ، 376/ 1بدین صورت است  سفیان بن عیینة )ابن حنب ، مسند، 
(؛ یحیی بن س عید ب ن ف روخ القط ان 377/ 1(؛ سفیان بن سعید ثوری )ابن حنب ، مسند، 376/ 1مسند، 

(؛ ش عبة ب ن الحج ال 284/ 13ص حیح، (؛ مسدد ب ن مس رهد )اب ن حب ان، 377/ 1)ابن حنب ، مسند، 
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 (.136/ 10(؛ ابوبکر بن عیاش )طبرانی، 134/ 10)طبرانی، 
نکته قاب  « و اسم ابیه اسم ابی»نق  این حدیث، توسط بزرگان و ائمه حدیثی اه  سنت، بدون عبارت 

زرگ ان تواند باشد که نشان دهنده این مطل ب اس ت ک ه ح دیث م ککور در ب ین بتوجهی در این زمینه می
حدیثی اه  سنت هم چندان مورد اعتبار نبوده و ح دیثی ک ه از نظ ر ایش ان معتب ر ب وده و آن را ب ا اس انید 

اند حدیثی بوده که تنها به ذکر نا) حضرت مهدی )عج( و تشابه نا) اما) زمان )عج( با نا) مختلف نق  کرده
ان )عج( با نا) پدر رسول اکر) )ص( نداش ته ای به انطباق نا) پدر اما) زمرسول اکر) )ص( پرداخته و اشاره

 است.
هایی ب رای دس ت شود که داللت بر این دارد که زمین هبا مراجعه به متون، شواهد تاریخی یافت می-3

در متن حدیث نبوی، وجود داشته که این « اسم ابیه اسم ابی»بردن در حدیث مککور و ا افه کردن عبارت 
قرار بگیرد که عبارت م ککور، حاص   و  ع برخ ی ج اع ن در ح دیث و تواند مؤیدی بر این شواهد می

توان د حمایت دستگاه حاکمه از این جع  و تحریف در حدیث است. از جمله مواردی که در این زمینه می
( و ابوالفرل اصفهانی 51/ 6« )لسان المیزان»مورد ت م  قرار بگیرد، مطلبی است که ابن حجر عسق نی در 

هنگامی که منصور عباسی تص میم گرف ت ک ه »(، نق  کرده که بدین شرح است  192/ 13« )االغانی»در 
برای مهدی بیعت بگیرد، جعفر، فرزند منصور بر وی اعتراض کرد. سپس منصور، تصمیم جدی بر این امر 
گرفت و مرد) را حا ر کرد و خطبا و شعرا به پا خواستند و در فضیلت مهدی، بسیار س خن گفتن د. س پس 
مطیع بن ایاس به پا خواست و صحبت کرد و خطبه ایراد کرد و شعر خواند و سپس گفت  ای امیر مومن ان  
ف نی از ف نی از ف نی از پیامبر )ص( برای من روایت کرده که نا) مهدی، محمد بن عبدالله اس ت؛ وی، 

م د اس ت و ب ه ای ن ح دیث کند و این برادرت، عب اس ب ن محیک ناقه سیاه دارد و زمین را پر از عدل می
دهم ک ه آی ا ای ن مطل ب را دهد. سپس منصور به عباس رو کرد و گفت  تو را به خدا قس م م یشهادت می

شنیدی؟ عباس گفت  بله. پس هنگامی که مجلس تما) شد و افراد پراکنده شدند، عب اس ب ه شخص ی ک ه 
شود بر پیامبر )ص( دروغ ببندد ت ا نمیبرای وی مورد اعتماد بود گفت  این زندیق را طوری دید) که را ی 

این که من را نیز در دروغش شریک کند و برای اثبات دروغش از من شهادت بگیرد و من از ترس شمشیر و 
 «.کشته شدن، شهادت داد)

با مراجعه به منابع مشخص است که نا) مهدی، محمد و نا) منصور عباسی، عبدالله بوده است و نسب 
المه دی؛ محم دبن عبدالل ه ب ن محم دبن عل ی ب ن »بدین صورت بیان شده است   وی در منابع رجالی

/ 6؛ طب ری، 411/ 53؛ ابن عساکر، 10/ 3)خطیب بغدادی، « عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هشم
 (.309/ 3؛ مسعودی، 347
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ه ای مطلب قاب  توجه این است که کار به همین جا هم خاتمه نیافت ه اس ت؛ بلک ه طب ق برخ ی نق 
اند و ب ه نماین دگانی ک ه از ب  د تاریخی، برخی از اطرافیان خلفا نیز در نشر چنین مطالبی ش رکت داش ته

کردند که در نزد خلیفه، مطلبی بگوین د آمدند، توصیه میهمسایه حکومت عباسی به نزد مهدی عباسی می
ینط ور وانم ود کنن د ک ه ای ن که داللت بر این داشته باشد که مهدی عباسی همان مهدی موعود اس ت و ا

اند و خلیفه عباسی هم پس از شنیدن این اخبار، آنان مطالب را از کتب و صحف پیشینیانشان دریافت کرده
ارح ا  »داد. به عنوان نمونه خطیب بغدادی در تاریخ بغ داد ذی   معرف ی را مورد مرحمت و لطف قرار می

اه رو) بوده است...؛ وی بنایی را ساخت و ت ا وقت ی ک ه ارحا  بطریق، فرستاده پادش»نوشته است  « بطریق
برد و وقتی که مرد، آن بنا از دست وی خارل ش د و ب ه ام وال حکوم ت عباس ی زنده بود از آن بنا سود می

پرسید و گفت  اسحاق بن محم د « ارحا  بطریق»ملحق شد... یعقوب بن مهدی، از فض  بن ربیع درباره 
این بطریق چه کسی است که ای ن ارح ا  ب ه وی منس وب اس ت؟ فض   در  بن اسحاق به وی گفته است 

جواب یعقوب بن مهدی گفت  وقتی پدرت به خ فت رسید، گروهی از رو) ب ر وی وارد ش دند ت ا ب ه وی 
ک رد. تهنیت بگویند و ما در آنجا بودیم و مترجمی هم حا ر بود که سخن را به زبان ه ر گ روه ترجم ه می

من بر امیر المؤمنین به قصد مال یا غرض مادی وارد نشد) بلکه با ش وق ب ر وی وارد  فرستاده رومی گفت 
ایم که سومین شخص از اه  بیت پیامبر این امت، زمین شد) تا به وجه وی نظر کنم زیرا ما در کتبمان یافته

س رور ک رد و کند همانگونه که از جور پر شده است. پس مهدی گفت  آنچه گفتی من را مرا پر از عدل می
 (.108/ 1« )کنیم؛...هر چه دوست داری بخواه که به تو عطا می

س ومین »(. عبارت 420/ 53نق  کرده است )« تاریخ مدینة دمشق»همین جریان را ابن عساکر نیز در 
س ومین خلیف ه از خلف ای « مه دی عباس ی»اشاره به این اس ت ک ه « شخص از اه  بیت پیامبر این امت

حمایتی که خلیفه عباسی پس از بیان این مطلب از شخص مککور کرده به روشنی نشان  عباسی بوده است.
 شده است.دهنده این است که این طرز تفکر توسط حکومت عباسی پشتیبانی می

های سیاسی ه م در تحری ف کند که ممکن است انگیزهتوجه به موارد مککور، این مطلب را روشن می
شده که روایتی که حاوی ذکر این مطل ب اس ت ک ه ن ا) پ در حض رت متن حدیث دخالت داشته و سبب 

ه ای حک ومتی مهدی )عج( همنا) با نا) پدر رسول اکر) )ص( است به نوعی مورد حمایت برخ ی جریان
 قرار گرفته باشد و منتشر شده باشد.

ه ب ا س ند تواند مد نظر قرار بگیرد این است که تم ا) اح ادیثی ک مطلب دیگری که در این زمینه می-4
اند که مهدی موعود )عج( از س له رسول اکر) )ص( است و نامش مانند نا) رسول اک ر) صحیح نق  کرده

باشد، در قالب هفده روایت با سند صحیح نق  شده است اما در طر  مقاب ، روایاتی که داللت )ص( می



 103 شمارة                                            ثیعلوم قرآن و حد                                                                     256

)ص( است، تنها س ه روای ت ب ا  بر این دارند که نا) پدر حضرت مهدی )عج( منطبق با نا) پدر رسول اکر)
 سند صحیح است که منبع همه این روایات ذکر شد.

اند در کنار این سه سند صحیح، روایات متعددی با اسناد  عیف در منابع حدیثی اه  سنت نق  ش ده
شود که روایات دال که اگر در نظر اول به روایات اه  سنت در این زمینه مراجعه شود این تصور حاص  می

این که نا) پدر مهدی موعود )عج( منطبق با نا) پدر رسول اکر) )ص( است، تعداد قاب   ت وجهی اس ت  بر
شود عمده این روایات  عف سندی دارند و در بهترین حالت، تنه ا س ه ولی با بررسی سندی مشخص می

ف ی ب دین روایت صحیح با این مضمون وجود دارد که عمومًا س یره مح دثین و علم ا در ای ن م وارد اخت 
ش ود و ش کوذات س ایر روات صورت است که آنچه مشهور است و توسط ائمه حدیثی نق  شده، گرفته می

شود؛ چنانکه در تعریف حدیث شاذ گفته شده که حدیثی اس ت ک ه راوی ثق ه ب ر خ    کنار گکاشته می
 (.61؛ شهروزی، 290/ 3؛ مناوی، 84/ 2روایت مشهور نق  کرده باشد )مبارکفوری، 

نابراین طبق این قاعده، قبول کردن حدیثی که با هفده سند صحیح نق  شده بر حدیثی که دارای زی اده ب
 است و تنها، در بهترین حالت، دارای سه سند صحیح است، اولویت دارد.

مطلب دیگری که در نقد روایاتی که نا) پدر حضرت مهدی )عج( را منطبق با نا) پدر رس ول اک ر) -5
مطرح است این است که برخی از علمای اه  سنت، مانند شیعیان معتقد به این هستند که دانند، )ص( می

مهدی منتظر )عج( همان فرزند اما) حسن عسکری )ع( است؛ البته در مقاب  ای ن نظ ر، دس ته دیگ ری از 
علمای اه  سنت قائ  به این هستند که حضرت مهدی )عج( از نس  رسول اک ر) )ص( اس ت و در آین ده 

لد خواهد شد و در حال حا ر، حی نیست و بدین ترتیب، مهدی موع ود )ع ج( را فرزن د ام ا) حس ن متو
دانند. آنچه در این جا مد نظر است این است که به هر صورت اذعان آن دسته از علم ای عسکری )ع( نمی

به خ ود  اه  سنت که قائ  به این هستند که مهدی موعود )عج( فرزند اما) حسن عسکری )ع( است، خود
باشد که دال بر این است که نا) پدر حضرت مهدی )عج( منطبق با ن ا) پ در بط نی بر صحت روایاتی می

 شود.رسول اکر) )ص( است. در اینجا به دو نمونه از این دست اقوال علمای اه  سنت اشاره می
وی، محم د »گفته است  « فص  فی ذکر الحجة المهدی»سبط ابن جوزی در تککرة الخواص در باب 

بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی الر ا بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی ب ن 
ابی طالب است؛ کنیه وی، ابوعبدالله و ابوالقاسم است و او، خلف حجت، صاحب الزمان، قائم، منتظر و 

برای ما حدیث گفته ک ه رس ول تالی است و او آخرین ائمه است. عبدالعزیز بن محمود بن بزاز از ابن عمر 
کند که اسم او مانند اس م م ن و کنی ه او خدا )ص( فرمود  در آخر الزمان، مردی از فرزندان من خرول می

کند چنانکه از جور پر شده بوده است و او همان مهدی است و مانند کنیه من است و زمین را پر از عدل می
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 (.325« )این حدیث مشهور است
نسب وی از نظ ر پ در و م ادر ب ه ای ن »ی در معرفی حضرت مهدی )عج( گفته است  ابن صباغ مالک

صورت است؛ او ابوالقاسم محمد الحجة بن الحسن الخالص بن علی الهادی بن محمد الجواد ب ن عل ی 
الر ا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن الحسین بن عل ی ب ن 

 (.1103...« )لوات الله علیهم اجمعین است ابی طالب ص
همانطور که قبً  اشاره شد، در بهترین حالت، سه سند صحیح در منابع حدیثی اه   س نت وج ود -6

دارد که در آن اشاره به این شده که نا) پدر حضرت مهدی )عج( منطبق با نا) پدر رسول اکر) )ص( اس ت. 
« فط ر ب ن خلیف ة»دو سند از سه سند مککور، شخصی ب ه ن ا)  نکته قاب  توجه در این جا این است که در

حضور دارد که بنا بر نظر رجالیون اه  سنت، اگرچه وی توثیق شده ولی جزو راوی ان ش یعی ب وده اس ت. 
(. احمد ب ن حنب   نی ز او را م تهم ب ه 246/ 1یحیی بن معین علیرغم توثیق وی، او را شیعی دانسته است )

نق  روایت از فطر »(. عقیلی از ابوبکر بن عیاش نق  کرده که گفته است  443/ 1 تشیع کرده است )العل ،
معرفی « کوفی شیعی»ابن عدی نیز او را با وصف  (.464/ 3« )را ترک نکرد) مگر به خاطر سو  مکهب وی

ن له گری معرفی کرده است )الکاشف فی معرفة م(. ذهبی نیز او را بسیار متمای  به شیعه30/ 6کرده است )
(. ابن حجر عسق نی نیز در عین حال که وی را توثیق کرده ولی او را متهم به 125/ 2روایة فی کتب الستة، 

 (.16/ 2تشیع کرده است )تقریب التهکیب، 
، نق  چنین حدیثی از چنین شخص یتی، بعی د اس ت؛ زی را ش ناخت «فطر بن خلیفه»با توجه به تشیع 

رود و بسیار بعید اس ت ک ه ی ک راوی یات مکهب شیعه به حساب میامامان و سلسله نسب ائمه از  رور
شیعی، نسبت به چنین مطلبی جاه  بوده باشد و احادیثی که به این حد، دچار خدشه است ک ه پ در ام ا) 
زمان )عج( را شخصی غیر از اما) حسن عسکری )ع( معرفی کرده، نق  کند و ای ن مطل ب خ ود یک ی از 

سبب ورود نقد بر دو سند از سه سند مککور شود و تا حدی از اعتبار این دو س ند تواند مواردی است که می
 بکاهد.

 
 گیریتیجه

شود که حضرت مه دی )ع ج( از اه   بی ت رس ول اک ر) با توجه به روایات اه  سنت، روشن می-1
)ص( و از فرزندان حضرت فاطمه )س( است و طبق روایات مشهور، نا) حضرت مهدی )عج( مانن د ن ا) 

 رسول اکر) )ص( است.
احادیث نادری در منابع اه  سنت نق  شده که شبهاتی را پیرامون نا) پدر حضرت مه دی )ع( وارد -2
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کند که ای ن مطل ب ب ا کند و نا) پدر حضرت مهدی )عج( را همنا) با پدر رسول اکر) )ص( معرفی میمی
رد که ای ن احادی ث از حی ث کمی ت و روایات مشهور اه  سنت در این زمینه سازگار نیست و باید توجه ک

کیفیت سندی و محتوایی در مقاب  احادیث متعددی هستند که عاری از ذکر نا) پدر حضرت مهدی )ع ج( 
در منابع اه  سنت، است و نیز نقدهای سندی و محتوایی متعددی بر احادیثی که نا) پدر حض رت مه دی 

د، وارد اس ت و بن ابراین در مجم وع، چ ه از لح ا، کنن)عج( را مانند نا) پدر رسول اکر) )ص( معرفی می
توان احادیثی که فارغ از مشخص ک ردن ن ا) پ در حض رت مه دی سندی و چه از لحا، فقه الحدیثی، می

)عج( هستند را ارجح و قاب  قبول دانست و روایاتی که در آن، نا) پدر حضرت مهدی )عج( را منطبق با نا) 
 دان اعتبار سندی و فقه الحدیثی نخواهند داشت.دانند، چنپدر رسول اکر) )ص( می

 
 منابع

 ق. 1378جا، دار احیا  الکتب العربیة، ، بیشرح نهج البالغةابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة الله، 
 ). 1952، بیروت، دار احیا  التراث العربی، الجرح و التعدیلابن ابی حاتم رازی، عبد الّرحمان بن محّمد، 

 تا.، بیروت، دار الفکر، بیالمصنفیبه، عبدالله بن محمد، شابن ابی
 تا.، بیروت، دار صادر، بیاللباب فی تهذیب االنسابابن اثیر، علي بن محمد، 

 ). 1966نا، ، بیالموضوعاتابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، 
 ق. 1383، نجف، منشورات المطبعة الحیدریة، تذکرة الخواصابن جوزی، یوسف بن قزاوغلی، 

 ق. 1414نا، جا، بی، بیالصحیحابن حّبان، محّمد بن حبان، 
 تا.نا، بیجا، بی، بیکتاب المجروحین، _______________

یب التهذیبابن حجر عسق نی، احمد بن علی،   ق. 1415، بیروت، دار المکتبه العلمیة، تقر
 ق. 1404، بیروت، دار الفکر، تهذیب التهذیب____________________، 
 ق. 1390، بیروت، موسسة االعلمی للمطبوعات، لسان المیزان____________________، 

 ق. 1408، بیروت، المکتب االس می، العلل و معرفة الرجالابن حنب ، احمد بن محّمد، 
 تا.، بیروت، دار صادر، بیالمسند_______________، 

المبتدا و الخبر فی ایام العرب و العجم و البربر و منن  کتاب العبر و دیوانابن خلدون، عبد الرحمن بن محم د، 
 تا.، بیروت، دار احیا  التراث العربی، بیعاصرهم من ذوی السلطان االکبر

 تا.، بیروت، دار صادر، بیالطبقات الکبریابن سعد، محمد بن سعد، 
 ق. 1409، ، بیروت، دار اال وا الفصول المهمة فی معرفة االئمهابن صباغ، علی بن محمد، 

 ق. 1409، بیروت، دارالفکر، الکامل فی ضعفاء الرجالابن عدي، عبدالله بن عدی، 
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 تا.، بیروت، دار صادر، بیالفتوحات المکیةابن عربی، محمد بن علی، 
یخ مدینة دمشقابن عساکر، علی بن حسن،   ق. 1415، بیروت، دار الفکر، تار

 تا.روت، دار الفکر، بی، بیالسننابن ماجه قزوینی، محّمد بن یزید، 
یخابن معین، یحیی بن معین،   تا.، بیروت، دار المامون للتراث، بیتار

 تا.، بیروت، دار الفکر، بیسننابو داود، سلیمان بن اشعث، 
 ق. 1435مکتبة العصریة، ، بیروت، سنن ________________،

 تا.جا، دار الثقافة، بی، بیالضعفاءابو نعیم، احمد بن عبدالله، 
 تا.، دمشق، دار المامون للتراث، بیمسندابو یعلی موصلی، احمد بن علی، 

 تا.نا، بیجا، بی، بیاالغانیابوالفرل اصفهانی، علی بن حسین، 
یخ الکبیربخاری، محمد بن اسماعی ،   تا.نا، بی، بیالتار

 ق. 1406، بیروت، دار المعرفة، الضعفاء الصغیر________________، 
 تا.، بیروت، دار الفکر، بیالسننمحمد بن عیسی، ترمکی، 

 ق. 1406، بیروت، موسسه الرسالة، تهذیب الکمال فی اسماء الرجالحافظ مّزی، یوسف بن عبد الّرحمان، 
 ق. 1430، بیروت، دارالکتب العلمیة، المستدرک علی الصحیحینحاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 

 تا.، بیروت، دارالکتب العلمیة، بییخ بغدادتار خطیب بغدادی، احمد بن علی، 
 1413، جده، دارالقبله للثقاف ة االس  میة، الکاشف فی معرفة من له روایة فی کتب الستةذهبی، محمد بن احمد، 

 ق.
 ق. 1418، بیروت، دار الکتب العلمیة، المغنی فی الضعفاء ______________،
 تا.حیا  التراث العربی، بی، بیروت، داراتذکره الحفاظ______________، 
 ق. 1413، بیروت، موسسه الرسالة، سیر اعالم النبالء______________، 
 تا.، بیروت، دار المعرفة، بیمیزان االعتدال______________، 

 ق. 1408، بیروت، دار الجنان، االنساب سمعانی، عبدالکریم بن محمد،
یر االنسابلب اللباب فی ، سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر  تا.نا، بیجا، بی، بیتحر

 تا.، بیروت، دار الکتب العلمیة، بیمقدمة ابن الصالح فی علوم الحدیثشهروزی، عثمان بن عبدالرحمن، 
 تا.نا، بی، بیالمعجم الکبیرطبرانی، سلیمان بن احمد، 

یخ االمم و الملوکطبری، محمد بن جریر،   ). 1879، لیدن، بری ، تار
 ق. 1405، مدینه، مکتبة الدار، معرفة الثقاتبن عبدالله، عجلی، احمد 

 ق. 1418، بیروت، دار الکتب العلمیة، الضعفاء الکبیرعقیلی، محمد بن عمرو، 
، بیروت، دار الکتب العلمی ة، تحفة االحوذی بشرح جامع الترمذیمبارکفوری، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم، 
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 ق. 1410
 ق. 1385، قم، دار الهجرة، الذهب و معادن الجوهر مروجمسعودی، علی بن حسین، 

 تا.، بیروت، دارالفکر، بیالجامع الصحیحمسلم ابن حجال، 
، بی روت، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من احادیث البشیر النذیربن تال العارفین، مناوی، محمد عبدالرئو 

 ق. 1415دار الکتب العلمیة، 
 ق. 1406، بیروت، دار المعرفة، ضعفاء و المتروکینکتاب النسائی، احمد بن شعیب، 
 ق. 1408، بیروت، دار الکتب العلمیة، مجمع الزوائد و منبع الفوائدهیثمی، علی بن ابی بکر، 

 

 


